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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang biasa 

disebut laba. Pada perusahaan kecil, pemilik merupakan pengelola dari perusahaan 

tersebut. Namun pada saat perusahaan berkembang menjadi besar, maka pemilik 

membutuhkan orang lain untuk mengelola perusahaannya. Adanya pemisahan 

antara pemilik perusahaan dan manajemen dapat menimbulkan asimetri informasi 

tentang perusahaan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan teori keagenan 

(agency theory) yang menyatakan bahwa adanya pemisahan antara pemilik dan 

pengelola perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan yaitu, 

ketidaksejajaran kepentingan antara pemilik (principal) dan manajemen (agent). 

Perbedaan kepentingan antara pemilik (principal) dan manajemen (agent) 

digambarkan dengan adanya tindakan manajemen yang lebih mengutamakan 

kepentingannya yang dapat berdampak merugikan pihak pemilik dalam mengambil 

sebuah keputusan. Hal itu terjadi karena keterbatasan pemilik untuk mengakses 

informasi yang ada dalam perusahaan dimana semua informasi tersebut dimiliki 

oleh  pihak manajemen sehingga ada kemungkinan terdapat asimetri informasi. 

Untuk mengatasi adanya asimetri informasi tersebut, maka pemilik memerlukan 

informasi perusahaan terutama informasi keuangan.  

Laporan keuangan memberikan informasi keuangan yang digunakan sebagai 

alat untuk mengambil keputusan. Namun informasi yang terdapat di dalam laporan 
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keuangan belum dapat menjamin bahwa informasi tersebut mencerminkan kondisi 

keuangan perusahaan yang sebenarnya (Yunianto, 2013). Manajemen terkadang 

melakukan manajemen laba perusahaan yang dikelolanya untuk mengambil 

keuntungan individu. Manajemen laba merupakan suatu aktivitas manajemen yang 

dilakukan untuk mempengaruhi dan mengintervensi laporan keuangan (Sulistyanto, 

2008). 

Salah satu contoh dari manajemen laba adalah dengan mengendalikan 

transaksi akrual yang terjadi di perusahaan. Permainan transaksi akrual bisa 

dilakukan melalui akun aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan . Untuk melihat 

proporsi aset tetap yang dimiliki dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan 

rasio-rasio, salah satunya adalah Capital Intencity Ratio (CIR). Menurut Putri & 

Lautania (2016) Capital intensity Ratio atau rasio intensitas aset tetap adalah 

perbandingan aset tetap terhadap total aset sebuah perusahaan. Rasio intensitas aset 

tetap menggambarkan proporsi aset tetap perusahaan pada keseluruhan aset yang 

dimiliki sebuah perusahaan.Perusahaan dengan Capital Intensity Ratio (CIR) yang 

lebih tinggi akan memiliki kecenderungan untuk melakukan memanipulasi dengan 

tujuan memperoleh laba (Santoso dkk., 2016). 

 Selain itu, manajemen laba juga terjadi pada objek lainnya seperti aset lancar 

perusahaan. Salah satu aset lancar perusahaan yang sangat mudah dimanipulasi 

adalah kas. Kas dalam perusahaan bisa didapatkan dari hasil surplus laba setelah 

dikurangi semua tuntutan yang harus dipenihi perusahaan. Arus kas bebas biasanya 

adalah sisa kas yang sudah diatribusikan kepada investor dan digunakan untuk 

investasi lainnya. Perusahaan dengan arus kas bebas (free cash flow) yang tinggi 
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akan memiliki kesempatan yang besar untuk melakukan manajemen laba. Menurut 

Suartawan & Yasa (2016) semakin besar free cash flow yang dimiliki perusahaan 

maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut . Menurut White et al. 

(2003:68) dalam Agustia (2013) semakin besar free cash flow yang tersedia dalam 

suatu perusahaan, maka semakin sehat perusahaan tersebut karena memiliki kas 

yang tersedia untuk petumbuhan, pembayaran hutang, dan dividen. Hasil penilitian 

dari Agustia (2013) menyatakan free cash flow berpengaruh negatif pada 

manajemen laba karena tanpa ada manajemen laba pun, perusahaan sudah bisa 

meningkatkan harga saham dengan memiliki arus kas bebas yang tinggi. 

 Adapun solusi untuk mendeteksi apakah pihak  manajemen perusahaan 

melakukan manajemen laba atau tidak adalah dengan melakukan audit. Perusahaan 

melakukan audit eksternal untuk meyakinkan pihak pemilik (principal) bahwa 

informasi yang disajikan oleh manajemen telah sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntansi yang berterima umum. Audit eksternal dilakukan oleh auditor yang 

berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Namun hal tersebut belum menjamin 

apakah bisa membuat manajemen menghindari praktik manajemen laba, karena 

hasil audit yang baik terpenuhi apabila ada independensi antara pihak perusahaan 

dan KAP. Oleh karena itu, auditor memiliki peran penting dalam meningkatkan 

pengawasan pada perusahaan. Dengan adanya hasil audit yang berkualitas akan 

berdampak positif bagi tata kelola perusahaan, karena akan mempersempit 

kesempatan manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. Menurut 

Yunianto (2013) menyatakan bahwa kualitas audit memiliki hubungan yang tidak 

signifikan dengan manajemen laba. 
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 Objek manajemen laba lainnya adalah akun-akun yang terdapat pada 

liabilitas, yaitu liabilitas lancar. Sebagian dari aktivitas liabilitas lancar berkaitan 

dengan aset lancar yang artinya semakin besar transaksi yang menimbulkan aset 

lancar semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk memiliki liabilitas lancar 

(Sulistyanto,2008). Untuk mengukur proporsi utang lancar yang dimiliki 

perusahaan terhadap aset lancar yang dimiliki, yaitu dengan rasio leverage. Rasio 

ini mempresentasikan apakah perusahaan mempunyai nilai yang cukup pada aset 

lancar untuk mengcover utang lancar yang dimiliki. Menurut Agustia (2013), 

perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi, berarti proporsi hutangnya lebih 

tinggi dibandingkan dengan proporsi asetnya sehingga akan cenderung melakukan 

manipulasi dalam bentuk manajamen laba. Sedangkan menurut Kosasih dan 

Widayati (2013) menyatakan leverage yang semakin tinggi memiliki arti bahwa 

perusahaan memiliki hutang yang lebih besar daripada asetnya, sehingga ada pihak 

eksternal lainnya yaitu kreditor yang turut mengawasi pelaporan keuangan 

perusahaan. Dengan bertambahnya pihak eksternal yang turut ikut mengawasi, 

membuat pengawasan semakin ketat sehingga fleksibelitas manajemen untuk 

melakukan manajemen laba semakin berkurang. 

Alasan pemilihan perusahaan manufaktur sebagai sampel dalam penelitian ini 

adalah karena peneliti melihat realita berbagai kasus terkait manipulasi laporan 

keuangan di Indonesia yang merupakan dampak dari praktik manajemen laba. 

Beberapa perusahaan yang melakukan manajemen laba di Indonesia antara lain, PT. 

Kimia Farma Tbk (Kompasiana.com,2015) dan PT. Indofarma Tbk 

(Novianasari,2016). Penelitian ini mencoba menganalisis adanya praktik 
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manajemen laba serta menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Selain itu, pada penelitian terdahulu masih ada perbedaan hasil penelitian pada 

variabel, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Berdasarkan hal tersebut, 

peneliti ingin mengkaji ulang penelitian-penelitian yang telah dilakukan dengan 

menggabungkan variabel-variabel dari penelitian terdahulu dan menggunakan data 

dari periode tahun 2013 sampai dengan 2015. Peneliti juga menambahkan variabel 

baru yaitu capital intencity ratio dimana menurut Santoso dkk. (2016) perusahaan 

dengan Capital Intensity Ratio (CIR) yang lebih tinggi akan memiliki 

kecenderungan untuk melakukan manipulasi dengan tujuan memperoleh laba. 

Pengukuran variabel manajemen laba dilakukan dengan mengidentifikasi 

discretionary accrual menggunakan Modified Jones Model  yang digunakan oleh 

Yunianto (2013) dan Agustia (2013). 

B. Rumusan Masalah 
 

 Berdasarkan dari uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah capital intencity ratio berpengaruh terhadap manajemen laba ? 

2. Apakah free cash flow berpengaruh terhadap manajemen laba ? 

3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba ? 

4. Apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh capital intencity ratio terhadap 

manajemen laba. 

2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh free cash flow terhadap 

manajemen laba. 

3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas audit terhadap 

manajemen laba. 

4. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh leverage terhadap manajemen 

laba. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

a. Kontribusi Teoritis 

1.) Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan 

referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu 

pengetahuan 

2.) Masyarakat, sebagai sarana informasi tentang praktik manajemen laba serta 

menambah pengetahuan akuntansi dengan memberikan bukti empiris 

tentang pengaruh capital intencity ratio, free cash flow, kualitas audit, dan 

leverage terhadap manajemen laba. 

3.) Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi serta perbaikan atas penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti dan dapat mengembangkan topik ini lebih 

luas dan detail. 
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b. Kontribusi Praktis 

1.) Perusahaan, sebagai bahan pertimbangan evaluasi dan perbaikan yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk terus menaikkan pertumbuhan perusahaan dan 

menekan praktik manajemen laba. 

2.) Investor, sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi di 

perusahaan manufaktur dengan melihat pada tingkat praktik manajemen 

laba yang ada di perusahaan tersebut. 


